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Als hout en architectuur een symbiose aangaan, ontstaat iets 
fantastisch. Natuur en techniek worden één. Mensen met een 
sterke fascinatie voor innovatie en esthetiek onderschrijven dat.

In dit boek stellen wij mensen voor die enthousiast zijn over 
de mogelijkheden van onze dragende ideeën met hout. Met 
indrukwekkende voorbeelden laten wij zien waarom dat zo is.

Welkom in de wereld van Lignatur.

DRAGENDE IDEEËN 
MET HOUT

RUEDI JUD   RALPH SCHLÄPFER
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DOROTHEE MAIER
MEIEREI INNENARCHITEKTUR I DESIGN

MÜNCHEN

«Zo ziet innovatie er voor mij uit! Een systeem dat mij maximale speelruimte voor 
vormgeving biedt en waarmee ik in de plafondspiegel optisch en functioneel op 

elk detail kan ingaan, hoe subtiel ook. Als een perfect maatpak. De professionele 
 werkwijze die wij bij de ‘making of’ van het akoestische element met dynamisch 

design hebben ervaren, maakt mij ook nu nog enthousiast.»

Duitslands Interieurarchitecte van het jaar 2012
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PROF. DR. ANDREA FRANGI
INSTITUT FÜR BAUSTATIK UND KONSTRUKTION 

ETH ZÜRICH

«Ik heb alle brandtesten van Lignatur begeleid. Met de recente ontwikkeling van de 
‘REI60/El30-brandvrij’ hadden de ingenieurs uit Waldstatt al een belangrijk doel  

bereikt. Zo konden in Zwitserland in eerste instantie zuiver houten elementen  
worden gebruikt in gebouwen met 5 tot 6 bouwlagen – en ik ben ervan overtuigd 

dat deze techniek in Duitsland en ook in de rest van Europa zijn opgang zal 
maken. Maar inmiddels zijn we hier in Zwitserland al weer een stap verder in de 
productontwikkeling: voor gebouwen met een totale hoogte van wel 30 meter, met 

zichtbare houten plafondelementen uitgevoerd in REI60.»
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DR. ING. ANDREAS RABOLD
IFT ROSENHEIM UND HOCHSCHULE ROSENHEIM

«Bij geluidsisolatie in de houtbouw is vermindering van geluidsoverdracht van lage 
frequenties een centraal thema. Lignatur lost dit probleem op met een demper voor 
de lage tonen. Wij hebben dit systeem in de afgelopen tien jaren doorontwikkeld 

en kwamen tot belangrijke inzichten. Als testinstituut zijn wij onder de indruk van 
de uiterste precisie waarmee Lignatur dit aspect onderzoekt.»
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WALTER ROTACH
MEESTER-TIMMERMAN

APPENZELLERLAND

«Ik werk al jaren met Lignatur, omdat het systeem mij gewoonweg 
 overtuigt en we er goed mee kunnen werken. Het is heel licht, eenvoudig 
te monteren, past uiterst nauwkeurig en is perfect voorbewerkt. Je merkt 

dat bij Lignatur vakmensen aan het werk zijn, die weten waar het op 
de bouwplaats op aankomt. Wie nog nooit Lignatur heeft toegepast, zal 

verbaasd zijn over de snelheid waarmee dat gaat.»
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WERNER ZELLWEGER
GEPENSIONEERD ZIMMERMEISTER

APPENZELLERLAND

«De ontwikkeling die ik als timmerman in meer dan 60 jaar heb mogen 
 meebeleven, is absoluut fascinerend. Alleen al het feit dat je vandaag de dag 

bejaardentehuizen met meerdere bouwlagen ziet, compleet uit hout opgetrokken, 
is ongelooflijk. Lignatur heeft flink bijgedragen aan deze ontwikkeling. Bravo. 

Fantastisch dat ik in dit tehuis mijn oeuvre in vakmanschap mag tentoonstellen. 
Het is fijn dat ik bij elk bezoek veel tevreden bewoners aantref.»

Bejaardentehuis Bad Säntisblick, Waldstatt im Appenzellerland
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HERMANN BLUMER
ZIMMERMANN UND DIPL. ING. ETH/SIA 

APPENZELLERLAND

«Met efficiënt materiaalgebruik, in dit geval hout, bijdragen aan 
een duurzame toekomst. Dit was de uitdaging die leidde tot mijn 
Lignatur-idee. Ik ben blij en natuurlijk een beetje trots als ik zie 

wat het Lignatur-team van dit idee heeft waargemaakt.»

Appenzellerland, locatie van Lignatur AG
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Een element waarin de functies van een plafond, dak en vloer geïntegreerd 
zijn. Een element dat zelfs bij grote overspanningen geen ondersteuning nodig 
heeft, het geluid effectief isoleert, de ruimtelijke akoestiek verbetert en aan 
strenge brandeisen voldoet. Een element dat esthetisch is en de mogelijkheid 
bied om technische installaties te integreren. 

Laat u adviseren door onze deskundige medewerkers. En wilt u de spirit van 
Lignatur echt ervaren? Bezoek dan onze fabriek. Wij zijn benieuwd naar uw 
architectonische visie en spelen daar graag op in. 

LIGNATUR – EEN IDEE, 
EEN SYSTEEM, EEN TEAM
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KOKERELEMENT (LKE)

Lignatur kokerelementen hebben een breedte van 200 mm, 
zijn licht en kunnen handmatig gemonteerd worden. Met een 

gewicht van circa 7 kg per strekkende meter zijn de elementen 
ideaal voor renovaties. De maximale lengte is 12 m. Langere 

lengten zijn op aanvraag beschikbaar. Er kan gekozen worden 
uit elementhoogtes tussen 120 en 320 mm. Afhankelijk van 

eisen op gebied van brand, geluid, akoestiek en thermische iso-
latie modificeren wij Lignatur-kokerelementen voor overspan-

ningen tot 12 m specifiek voor uw project.



19Marco Gervasi, Poschiavo / CH

VECCHIO MONASTERO
POSCHIAVO / CH



20

KANAALPLAATELEMENT (LFE)

Lignatur-kanaalplaatelementen vormen de ideale oplossing voor de 
bouw van woningen, kantoren en scholen met meer bouwlagen. De 

elementen worden ook veel in sporthallen en zwembaden toegepast of 
bij het toptoppen van gebouwen. De elementbreedte is 1.000 mm, de 

maximale lengte 16 m. Langere lengten zijn op aanvraag beschikbaar. 
Er kan gekozen worden tussen elementen van 120 tot en met 320 mm 
hoog. Afhankelijk van eisen op gebied van brand, geluid, akoestiek en 

thermische isolatie modificeren wij Lignatur-kanaalplaatelementen 
voor overspanningen tot 16 m specifiek voor uw project.
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FLORIAN DANIELA
POZZA DI FASSA / IT
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CONSTRUCTIEVE EIGENSCHAPPEN 

Grote overspanningen en overstekken – onze ingenieurs 
maken het mogelijk. Lignatur-elementen zijn goed toepas-
baar vanwege uitstekende statische eigenschappen, hun 
lage gewicht en minimale constructiehoogte. Zij laten zich 
 eenvoudig koppelen tot een statische schijf. Ze kunnen  
eenvoudig tot een statische ondergrond aan elkaar worden 
gekoppeld, ze voldoen aan de Europese technische  
beoordelingscriteria en hebben een CE-certificaat.
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VOORUITSTREVEND.

Adrian Streich, Zürich / CH; Meyer Burkard & Partner, Baden / CH
Foto: Zimmermann, Zürich / CH
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BRANDVEILIGHEID

Lignatur legt de lat voor brandveiligheid een flink stuk hoger. Als 
eerste en tot nu toe enige onderneming kan Lignatur zich bogen 
op een Europese Technische Beoordeling waarin de bepaling van 
de resterende draagkracht voor standaardelementen en akoestische 
elementen is gedefinieerd. Zo kan de brandveiligheidprestatie con-
form Eurocode 5 (EN 1995-1-2) worden vastgesteld. 
Onlangs nog werd in Duitsland een concrete vergunning verstrekt 
voor een zichtbaar LIGNATUR-element in een bouwplan voor een 
gebouw van categorie 4 met de brandveiligheidsnorm REI60 en 
het bekledingscriterium K260. Dankzij deze mijlpalen krijgt  
de moderne houtbouw nu fascinerende nieuwe mogelijkheden.
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PURE TIJDWINST.

Studio d‘architettura Lorenzo Felder, Lugano / CH
Foto‘s: Zimmermann Fotografie, Zürich / CH

MONTARINA
LUGANO / CH
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ESTHETIEK 

Excellente oppervlaktekwaliteit mag gezien worden. Lignatur-
elementen worden geproduceerd volgens het principe RUW-
BOUW = AFBOUW. Noesten worden met een speciale lijm-
techniek gefixeerd. Desgewenst kunnen wij de elementen voor-
behandelen met bijvoorbeeld uv-bescherming om  verkleuring 
van het hout door uv effectief te verminderen. Met eenvoudige 
details voor opleggingen en geïntegreerde ravelingen kan 
 creatief worden vormgegeven.
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MAG GEZIEN WORDEN.

Sigrist Architekten AG, St. Gallen / CH
Foto‘s: Leo Boesinger, St. Gallen / CH

WONINGPROJECT BIRNBÄUMEN
ST. GALLEN / CH
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DUURZAAMHEID

Wie met hout bouwt, reduceert CO2 en draagt zo actief bij aan 
een betere wereld, een gezonder milieu en prettiger binnenkli-
maat. Hout is een natuurlijke, zichzelf vernieuwende grondstof. 
Toch gaat Lignatur daar uiterst spaarzaam mee om. Dankzij 
de kokerconstructie wordt meer dan 50% materiaal bespaard 
ten opzichte van constructies van massief hout, terwijl de con-
structieve eigenschappen gelijk zijn. Het gebruikte hout komt 
uitsluitend uit duurzaam beheerde bossen. Lignatur-elementen 
zijn PEFC-gecertificeerd en uitermate geschikt voor gebouwen 
met hoge milieuscores.
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NATUURLIJK MOOI.

Dietrich | Untertrifaller Architekten GmbH, Bregenz / AT 
Foto: Bruno Klomfar, Wenen / AT

REKA-DORF
URNÄSCH / CH
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GELUIDSISOLATIE 

Combinatievloeren van hout en houtbeton isoleren contact-
geluiden onvoldoende. Vooral de lage frequenties klinken 
door. Ons element Lignatur-silence lost het probleem met 
lage frequenties op efficiënte wijze op met dempers. Zo 
ondervindt niemand de last van dof gedreun en gestommel. 
Er zijn al honderden bouwwerken gerealiseerd met het in 
2001 gepatenteerde en continu doorontwikkelde Lignatur-
silence systeem.



31

HOOG GELUIDSCOMFORT.

Widmann Fröhlich Architectes, Genève / CH
Foto‘s: Walter Mair, Zürich / CH

PAVILLON 5 CO DE LA BROYE
ESTAVAYER-LE-LAC / CH
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RUIMTELIJKE AKOESTIEK

Een goede ruimtelijke akoestiek vermindert nagalmen en 
maakt iedereen verstaanbaar. Dat is in het bijzonder van 
belang in klaslokalen, restaurants, werk- en ontvangstruim-
ten, zwembaden en sporthallen. Akoestische perforaties in 
Lignatur veranderen elke ruimte in een concertzaal. De laatste 
ontwikkeling laat zien dat steeds meer opdrachtgevers akoes-
tische perforaties ook in woningen toepassen. Omdat deze de 
woonkwaliteit merkbaar verhogen, de perforaties esthetisch 
zijn en harmonieus aansluiten op de geometrie van de ruimte.
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LAAT ZICH HOREN.

Gian Fanzun, Fanzun AG, Chur / CH
Foto: Marcus Lumma, Chur / CH

ALL IN ONE HOTEL INN LODGE
CELERINA / CH



34

Het nuttige verenigen met het aangename. Goede ruimtelijke 
akoestiek optisch laten harmoniëren met de architectuur.  
Dit doel stond bij de ontwikkeling van de dynamische, zich 
niet herhalende patronen centraal. Onder inspiratie van 
architectonische ideeën voor vormgeving, en gecoacht door 
«Meierei Innenarchitektur» uit München, ontstond een dyna-
misch design dat iedere ruimte een volledig nieuwe dyna-
miek verleent. De intensiteit van de perforatie kan via een 
vrij te kiezen parameter worden gedefinieerd.

DYNAMISCH AKOESTISCH DESIGN
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OOK RUIMTELIJK ZEER  
DYNAMISCH.

ASTON MARTIN
BIRMINGHAM / UK
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AKOESTIEKTYPE 1

De aula in Oberndorf toont op indrukwekkende wijze hoe door 
een oplopende intensiteit van perforatie de absorptie in de 
ruimte van spreker naar toehoorder continu verhoogd wordt.
Daarnaast wordt de binnenarchitectuur optisch ondersteund. 

Dynamisch design, intensiteit 256



37

ROUWHAL 
OBERNDORF AM NECKAR / DE

Jim Knöpfle Architekten, Berlin / DE



38

AKOESTIEKTYPE 3

Dynamisch design, intensiteit 256
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AKOESTIEKTYPE 3.1

Dynamisch design, intensiteit 307
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AKOESTIEKTYPE 6

Dynamisch design, intensiteit 256
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AKOESTIEKTYPE 6.1

Dynamisch design, intensiteit 239
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AKOESTIEKTYPE 8, 8.1, 9, 9.1 

Dynamisch
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FOCUS OP DYNAMIEK.

AANBOUW HABERLAND  
KLETTGAU / DE
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THERMISCHE ISOLATIE

Niet te warm en niet te koud. Of het nu vriest dat het kraakt of 
bloedheet is, wij bieden u voor alle temperaturen perfecte oplos-
singen. Wij isoleren overstekken of balkons onzichtbaar in het 
element, zodat er nauwelijks koudebruggen ontstaan. Lignatur 
is zodoende zeer geschikt voor zwaar geïsoleerde gebouwen.
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ALLES ONDER CONTROLE.

RESTAURANT HOHSAAS
SAAS-GRUND / CH

VOMSATTEL WAGNER ARCHITEKTEN, Visp / CH
Foto: Thomas Andenmatten, Brig / CH
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VOORUITDENKEN

De installaties vormen het uitgangspunt in de planning. 
Zichtbaar maken wat gezien mag worden en wegwerken wat 
puur functioneel is. Lignatur biedt u mogelijkheden om voor-
zieningen in de elementen te integreren. De Friedensschule 
in Schwäbisch-Gmünd en ons nieuwe kantoor in Waldstatt 
zijn daar goede voorbeelden van. Hier worden de holtes in de 
 Lignatur-elementen zelfs gebruikt voor de toevoer van verse 
lucht. Geperforeerde zichtbare onderzijden of uitvoerplaten 
verdelen de lucht direct in de ruimte.



47Christoph Bijok, Architektur & Stadtplanung, München / DE

FRIEDENSSCHULE 
SCHWÄBISCH-GMÜND / DE

IN DE JUISTE VOLGORDE.
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Architectuurkantoor Patrick Thurston, Bern / CH
Foto‘s: Alexander Jaquement, Erlach / CH

HUIS MATTEN
OPENLUCHTMUSEUM BALLENBERG / CH
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ANTIEKE VLOER MET KOKERELEMENTEN TYPE LKE
OBSERSAXEN-MEIERHOF / CH



50 architektur + raum, Kempten / DE

EFH HUBER MAISCH
WALTENHOFEN / DE
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(Arch. Giuditta Botta) + arch. Ennio Maggetti, Mendrisio Minusio / CH
Foto‘s: Bernardino Bulla, Enrico Cano

CASA BULLA
CORZONESO / CH
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Simon Rösch, Bazel; Seiberth + Moser GmbH, Arlesheim / CH
Foto‘s: Jehle, Ettinen / CH

AMERBACHSTRASSE
BAZEL / CH
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Hörler Architekten, Bazel / CH
Foto‘s: Kathrin Schulthess, Bazel / CH

BEGELEID WONEN IM GREMM
TEUFEN / CH
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e+k architekten, Reutlingen / DE
Foto‘s: Susanne Gnamm, Reutlingen / DE

STUDENTENWONING
TÜBINGEN / DE



55
Ewald Loschko, Bondorf / DE
Foto‘s: Lutz Ebert Design, Herrenberg / DE

ATELIER
HORB / DE



56 husQben idé & projektutveckling, Landvetter / SE

STORMEN 9
VÄXJÖ / SE
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gumpp . heigl . schmitt, München / DE
Foto‘s: Brigida González, Stuttgart / DE

KANTOORGEBOUW SCHEIFFELE EN SCHMIEDERER
PHILIPSBURG / DE



58 Atelier Urs Eberle, St. Gallen / CH

SITTERMÜHLE HOMBERGER
BISCHOFSZELL / CH



59Architectuurbureau Deutschle, Stuttgart / DE

OPTOPPING KANTOOR MET VERDIEPING BLÄSSINGER
OSTFILDERN / DE



6060 schlude ströhle richter architekten bda, Stuttgart / DE

KINDERDAGVERBLIJF ST. JOSEF
BAIENFURT / DE
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Chevalley Longchamp Russbach Architectes fas sia, Genève / CH
Foto‘s: Jean Michel Landecy, Genève / CH

KINDERDAGVERBLIJF
PETIT-LANCY / CH

KINDERDAGVERBLIJF ST. JOSEF
BAIENFURT / DE
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Klinkott Architekten BDA, Karlsruhe / DE
Foto‘s: Stephan Baumann, Karlsruhe / DE

KINDERDAGVERBLIJF «SIEKIDS» IN SIEMENS 
INDUSTRIEPARK, KARLSRUHE / DE
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Architektubüro Patrick Thurston, 
Bern / CH
Fotos: Alexander Jaquement, Erlach / CH

63
Holweck Bingen Architectes, Diekirch / LU
Schroeder & Associés SA, Luxemburg / LU

RUSTHUIS
LORENTZWEILER / LU



64 Korteknie Stuhlmacher Architecten, Rotterdam / NL

A. J. SCHREUDERSCHOOL
ROTTERDAM / NL



65slangen + koenis architecten, IJsselstein / NL

SPORTHAL NIEUW ZUILEN 
UTRECHT / NL



66 Atelier d‘Architectes Fournier - Maccagnan, Bex / CH

ZWEMBAD
BASSINS / CH
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4a Architekten, Stuttgart / DE
Foto‘s: Uwe Ditz, Stuttgart / DE

ZWEMBAD 
BIBERACH / DE
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